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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2174 /GM-UBND

Long An, ngày 10 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI HỌP
Kính gửi :

- Ủy viên UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ban
Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng
và công nghiệp; Kho bạc nhà nước tỉnh; Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An; Cục Thuế tỉnh;
Cục Hải quan Long An; Cục Thống kê; Cục Quản lý thị
trường Long An;
- Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.

UBND tỉnh kính mời Ủy viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã,
thành phố dự họp thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4 (họp
lệ cuối năm 2021).
1. Chủ trì: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm.
2. Thời gian: Lúc 8 giờ, ngày 12/11/2021 (thứ Sáu).
3. Hình thức hội nghị trực tuyến, cụ thể:
- Tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (số 61 Nguyễn Huệ, phường 1,
Tân An, Long An): Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh; Ban
Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân
dụng và công nghiệp; Kho bạc nhà nước tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
chi nhánh tỉnh Long An; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan Long An; Cục Thống kê;
Cục Quản lý thị trường Long An.
- Tại phòng họp trực tuyến UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chủ tịch
UBND và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã,
thành phố.
4. Nội dung: Thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4
(họp lệ cuối năm 2021), gồm:
- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ
năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và Kế
hoạch đầu tư công năm 2022 (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày 30
phút).
- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, dự
toán ngân sách nhà nước năm 2022 (Giám đốc Sở Tài chính trình bày 15 phút).
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5. Tổ chức thực hiện:
- Các sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố thường xuyên truy
cập trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.longan.gov.vn) tại mục: Tài liệu
phục vụ họp - hội nghị để nhận, in tài liệu dự họp; chuẩn bị nội dung thuộc lĩnh
vực phụ trách để báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh khi có yêu cầu.
- Trung tâm Phục vụ hành chính công phối hợp với Viễn thông Long An
thực hiện việc kiểm tra đường truyền, chuẩn bị phòng họp và các điều kiện cần
thiết để phục vụ cuộc họp.
Đề nghị các đại biểu dự họp đầy đủ, đúng thành phần, thời gian nêu trên;
thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chánh, các Phó CVP;
- Viễn thông Long An;
- Phòng: THKSTTC+KTTC+VHXH +
HCQT;
- Ban NC-TCD tỉnh;
- Trung tâm: PVHCC + PVHN;
- Lưu: VT, NN.
GMH- Thongquakyhopcuoinam2021

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Anh Việt

